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M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Comarca del 
Maresme (Barcelona): 
 
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 11/07/2019, 
primera convocatòria, ha pres, entre d’altres i amb els vots favorables dels grups JUNTS, PSC i CUP, i 
l’abstenció del grup ERC, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es 
transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DECLARATIVA DEL GRUP PSC PER APROPAR LA PARTICIPACIÓ ALS VEÏNS/ES I ENTITATS, ALS 
PLENS MUNICIPALS, DONANT VEU A LES SEVES INQUIETUDS O DUBTES, FORMULANT PRECS I 
PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL. 
 
Pensem que les polítiques que s’han portat a terme en els últims anys no han estat suficients per 
fomentar la participació dels veïns/es en la vida política municipal. Valorem molt positivament les 
ocasions que el nostre ajuntament ha fomentat la participació, com per exemple la consulta realitzada 
fa un temps pel tema del pont de la riera, l’escut municipal, la riera per a vianants, o sobre els usos de 
l’escola Sant Martí o els aparcaments de pagament. 
Però el PSC vol arribar més lluny. Volem que la ciutadania pugui prendre decisions en temes 
importants del nostre municipi, i que la seva participació no quedi reduïda a escollir als seus 
representats cada quatre anys. 
 
Tal i com indica el nostre full de ruta, el programa electoral, volem que la ciutadania participi de 
l’elaboració dels pressupostos municipals; volem que els nostres veïns i veïnes puguin participar de 
temes importants com serà el Centre Cívic o una nova residència per a Gent Gran; volem que moltes 
de les decisions del govern municipal siguin consultades a la resta de la població, mitjançant consultes 
ciutadanes.  
 
Aquesta moció està encaminada, finalment, a què l’Ajuntament posi els mitjans a les persones i a les 
entitats del municipi, a fer arribar precs i preguntes a l’equip de govern. Sabem que hi ha altres vies, 
però que aquestes, en molts casos no arriben a ser molt efectives, i potser que la nostra proposta 
tampoc, però sí que garanteix transparència, ja que aquests precs i preguntes es faran arribar en un 
acte públic. 
 
Sabem que no serà fàcil portar a terme certes iniciatives, dirigides a fomentar la participació i la 
transparència, perquè som conscients de la poca cultura política que existeix a la nostra societat, la 
qual no ha sigut educada per ser part activa de vida política. També intuïm que potser no tots els 
partits polítics  d’aquest Consistori tindran una voluntat activa de canviar les coses. Però sí que tenim 
clar que ho tenim que intentar. Com dèiem Las Madres de la Plaza de Mayo, “La única batalla perdida, 
es la que se abandona”. 
 
En el mandat passat, el PSC ja van elaborar una proposta anomenada “Regidor número 14”, amb la 
pretensió de ser un altre canal directe de participació,  qualsevol vilatà/na, així com les entitats i 
associacions veïnals que es trobessin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, tindrien 
dret a rebre resposta en el Ple municipal després d’haver formulat precs i/o preguntes a l’espai de la 
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“Regidoria14” del web municipal. La formulació de precs i/o preguntes s’havia de fer, a través del web 
municipal a l’espai del “Regidoria14”, i/o presencialment a l’OAV set dies abans de la data de celebració 
del Ple Ordinari. En aquest cas, havien de ser llegides i contestades en el Ple Ordinari dins l’apartat de 
precs i preguntes al seu començament. Aquesta proposta no es va desenvolupar ja que jurídicament i 
per tenir plena validesa havia d’estar inclosa dins el Reglament de Participació Ciutadana. 
 
És per tot l’exposat, que el Partit dels Socialistes d’Arenys de Munt proposem l’aprovació de la següent 
moció: 
 
1r. Estudiar la creació d’una Comissió per la modificació del Reglament de Participació ciutadana en 
tots els aspectes necessaris ja que l’última modificació va ser aprovada el 8 de març de 2012 i hi ha 
molts aspectes a actualitzar i que es pugui incloure en aquesta modificació la proposta del Regidor 
Número 14 com un nou canal de participació ciutadana. 
 
2n. Estudiar que les decisions del govern municipal sobre contractacions, inversions o encàrrecs  que 
superin els 900.000€, en la suma de totes les seves fases, siguin consultades a la resta de la població 
mitjançant consulta popular ciutadana, aconseguint el major consens possible de totes les forces 
polítiques del Consistori. La informació a la població s’hauria fer de forma que pugui arribar a tots els 
veïns. 
 
3r.-  Fer més clara, visual i accessible la participació a través del web municipal en aquells canals que ja 
existeixen. 
 
4r. Estudiar la forma de com traslladar als vilatans i vilatanes la informació sobre quins són els canals 
actuals de participació. 
 
5è.- Estudiar, amb els mitjans que disposa l’Ajuntament, fer una campanya pedagògica sobre 
participació per tal de motivar als veïns/es a fer aportacions i participar activament en els afers del 
poble. 
 
6è.- Estudiar la Reformulació  els consells sectorials de participació i el Consell del Poble amb tots els 
representants polítics del Consistori.  
 
7è. Informar d’aquesta moció a totes les entitats d’Arenys de Munt i donar publicitat de la mateixa.”  
 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor 
alcalde president, a Arenys de Munt (document signat electrònicament).  
 
Vist i plau       
L’alcalde  


